
Gemeente : Sint-Pieters-Leeuw 

Arrondissement : Halle-Vilvoorde 

Provincie : Vlaams-Brabant 

 

Verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, 

asbestemming en rituelen van levensbeschouwing 
 
 
Ondergetekende   (naam,voornaam) 

verblijvend te  (woonplaats en volledig adres) 

geboren te  op  

verklaart aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van  (stad/gemeente) 

te kiezen voor 

 
 1° begraving van het stoffelijk overschot 

 2° crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining 

 van de begraafplaats 

 3° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe 
 bestemd perceel van de begraafplaats 

 4° crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium 

 van de begraafplaats 

 5° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische 

 territoriale zee 

 6° crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats 
 dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee 

 7° crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats 

 dan de begraafplaats 

 8°. crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats 

 dan de begraafplaats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En/of 

 9° uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst 

 10°  uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst 

 11° uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst 

 12° uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst 

 13° uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst 

 14° uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst 

15° uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging 

 16° uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische 

Overtuiging. 

 17°  naam van de gemeente en/of de deelgemeente ervan van 

begraving of de gemeente en/of de deelgemeente ervan waar de as 
begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden :  

 18° uitvaartcontract:  

nummer :  

datum van de ondertekening :  

 identiteit van de maatschappij :  

 
 

De declarant heeft de mogelijkheid om één optie te kiezen uit 1° tot 8° (eerste kolom) of één optie uit 9° tot 17° (tweede kolom) of één optie in 

de eerste kolom gecombineerd met één optie in de tweede kolom. 

 

 

De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil opgemaakt werd, is mijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling. 

 

Opgemaakt te    op  

 

 Handtekening 

 
 
Opmerking :  - Indien de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde de rubrieken invult, dient de persoon zijn handtekening te laten voorafgaan door “Gelezen en goedgekeurd” 

 - Indien de persoon niet bij machte is zelf te ondertekenen, zal na voorlezing van de akte in het bijzijn van twee door betrokkene vrij gekozen getuigen, deze worden ondertekend door de ambtenaar en 

   genoemde getuigen. 

 
 

 

Ontvangstbewijs van de verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, 

asbestemming en rituelen van levensbeschouwing 
 
Op  heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand van  (stad/gemeente) 

de verklaring ontvangen betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging,asbestemming en rituelen van 

levensbeschouwing  

van  (naam/voornamen) 

verblijvende te  (woonplaats en volledig adres) 

De ambtenaar van de burgerlijke stand, 

(of zijn gemachtigde, art. 126 NGW) 


